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 (2018באוקטובר  23תשע"ט ) חשוון י"ד  שלישי שהתקיימה ביום  למכרזים משותפיםהועדה מישיבת 

 ישיבות ע"ש אפריאט בבניין העירייה.  בחדר
 

   נוכחים:                                                                        : משתתפים
      הנדסה כלכלן אגף ה -מנכ"ל העירייה                                              עוז בן שלוש  -רונן עזריה 

 נהל מח' אחזקהמ -אילן שרמי זברית העירייה                                           ג -רוזה עללאל
 ינוך מנהלת אגף ח -אלונה קליימן                                    משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

 נהלת מח' משק ונכסים                             מ -מיכל רוטמן 
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

 
 הנדון:

 
 עבודות לאיטום הגג של הספרייה העירונית  -2018/412הצעה מס'  .1

 מ"בע סבו גיל חברת עם התקשרות אישרה  21.03.2018מיום  13/2018-14 מס'  משותפים מכרזים ועדת

 . ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ מיליון 3.5 של בסכום שיפוצים לעבודות ל"משכ באמצעות

כולל מע"מ ₪  177,988ברת גיל סבו בע"מ ע"ס ח -אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם זכיינית משכ"ל

   .העירונית הספרייה של הגג לאיטום עבודות ועמלת משכ"ל עבור 

 תב"ר מוסדות חינוך  -מקור תקציבי

 ( 1)נספח מס'                                                                    
 

 
 2019שנת ל פרויקט מחשב לכל ילד -2018/251הצעה מס' . 2

 להמשיך ולהשתתף בפרויקט "מחשב לכל ילד" עם המפעל הלאומי   תמעוניינעיריית רמלה ידי שנה, כמ

 . 2019גם בשנת  תוח חברתי בחסות משרד ראש הממשלהלפי 

 עם המפעל הלאומי   2018** מצ"ב אישור  של משרד ראש הממשלה כי הוא ביצע התקשרות חוזית לשנת 

 לפיתוח חברתי להפעלה וליישום הפרויקט.     

 עיקרי הפרויקט:

 ערכות לילדים זכאים בחלוקת עלות להלן: 90 

 השתתפות משפחה )תשלומים לרשות(:  

 ₪. 24,300לערכה = ₪  X 270ערכות  90

 השתתפות רשות:

 (.3.6לפי שער דולר ₪  32,400) 9,000$לערכה =  X 100$ערכות  90

 כולל מע"מ.  ₪ 56,700סה"כ מוערך: 

 
וח חברתי בחסות משרד תלפיהמפעל הלאומי המשך התקשרות עם  ממליץ לאשר ( דת המחשובאגף חינוך ונוער )יחי

 כולל מע"מ.  ₪ 56,700 של  כתמוער  בעלות " מחשב לכל ילד"עבור  פרויקט  ראש הממשלה

 1813200936חינוך  -תקציבימקור 

 ( 2)נספח מס' 
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 המלצות הועדה:

 

 רייה העירוניתעבודות לאיטום הגג של הספ  -124/2018הצעה מס'  .1

  ברת ח -לאשר ההתקשרות עם  זכיינית משכ"ל  וממליצה בפני ראש העיר  הנדסה הועדה מאשרת המלצת אגף  

   עירונית. ההספריי של הגג עבודות  לאיטוםכולל מע"מ ועמלת משכ"ל עבור ₪  177,988גיל סבו בע"מ ע"ס   

 

 2019שנת ל פרויקט מחשב לכל ילד -2018/251הצעה מס' . 2

 המשך התקשרות עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך ) יחידת מחשוב(    

 ", בעלות "מחשב לכל ילדעם המפעל הלאומי לפיתוח חברתי בחסות משרד ראש הממשלה  עבור  פרויקט    

 כולל מע"מ. ₪  56,700מוערכת של     

 

 

 ונן עזריהר      עללאל רוזה                                                                               
 עירייהנכ"ל הגזברית העירייה                                                         מ                 

 

  

 

 החלטות ראש העיר: 

 

 רייה העירוניתודות לאיטום הגג של הספעב  -124/2018הצעה מס'  .1

   כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  177,988גיל סבו בע"מ ע"ס  ברת ח -ההתקשרות עם  זכיינית משכ"ל   מאשר  

   עירונית. ההספריי של הגג עבודות  לאיטוםעבור   

 

 2019שנת ל פרויקט מחשב לכל ילד -2018/251הצעה מס' . 2

 עם המפעל הלאומי לפיתוח חברתי בחסות משרד ראש הממשלה  עבור  פרויקט המשך התקשרות  מאשר   

 כולל מע"מ. ₪  56,700מוערכת של  ", בעלות ילדמחשב לכל "  

 

 
 יכאל וידלמ                                                                                                                    

 ראש העיר                                      
 רמלה
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